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Το Παράρτηµα Ροµά Αλιβερίου σε συνεργασία µε το
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(TEBA) υλοποίησαν δράσεις υποστήριξης παιδιών
και ενηλίκων στον οικισµό Ροµά Αλιβερίου. Οι



δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάµωσης των
ευάλωτων οικογενειών της περιοχής. Οι δράσεις που
υλοποιήθηκαν ήταν:

Οµάδα Ενδυνάµωσης Γυναικών Ροµά: συζητήθηκαν
θέµατα διαχείρισης  άγχους και κατάχρησης
ψυχοφαρµάκων. Παρατηρήθηκε αύξηση τέτοιων
φαινοµένων µέσα στη περίοδο της κρίσης αλλά και
του lockdown. Επίσης, προτάθηκαν τεχνικές µείωσης
του στρες.

Εθισµός στο Διαδίκτυο: βιωµατική δράση σε
συνεργασία µε το 10ο δηµοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας. Η
δράση πραγµατοποιήθηκε στα 2 τµήµατα της ƩΤ
δηµοτικού. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να παίξουν και
να προβληµατιστούν πάνω σε θέµατα που είναι σχετικά
µε την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Επίσης στα
πλαίσια της δράσης και κατά τη διάρκεια του βιωµατικού
εργαστηρίου οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να
καταγράψουν τους προβληµατισµούς και να τους
συζητήσουν µε τη βοήθεια  της ψυχολόγου
κα Δαλαµάγκα.  

Κινητικά & παραδοσιακά τσιγγάνικα παιχνίδια: στον
προαύλιο χώρο του 10° δηµοτικού σχολείου, στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής ηµέρας αθλητισµού, παίξαµε κινητικά
παιχνίδια, σκυταλοδροµίες µε µπαλόνια και κρυµµένο
θησαυρό. Τέλος, παρουσιάσαµε το παιχνίδι που
συνήθιζαν να παίζουν οι Ροµά το « τζαµό» που είναι



κοινό µε το γνωστό στα παιδιά «τζαµί».

Ενηµερωτική συζήτηση µε ενήλικες: Η ψυχολόγος κα
Δαλαµάγκα σε συνεργασία µε τη διαµεσολαβήτρια του
κέντρου µίλησαν µε οµάδα κατοίκων του οικισµού για το
πρόγραµµα του ΤΕΒΑ καθώς και για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι στη καθηµερινότητά τους.
Ʃτο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι συνθήκες
φτώχειας που οι άνθρωποι βιώνουν όλο και περισσότερο
καθώς και η αυξανόµενη τάση για µετανάστευση στο
εξωτερικό για να µπορέσουν να ζήσουν.

Θέµατα που συζητήθηκαν:

οι συνθήκες φτώχειας των Ροµά
η αυξανόµενη τάση για µετανάστευση στο
εξωτερικό
η υπερβολική χρήση του διαδικτύου

Το Παράρτηµα Ροµά Αλιβερίου υλοποιείται ως µέρος
της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήµου Βόλου"
(Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ
Θεσσαλίας 2014-2020. Η χρηµατοδότηση των
δράσεων του Παραρτήµατος Ροµά προέρχεται από
πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης




